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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                 КАРАР                                                      
 

«24» июнь 2019 ел                                                                                                   № 165 

 

2019 елга Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының Физик культура, спорт һәм туризм 

муниципаль учреждениеләре тарафыннан күрсәтелә 

торган ӛстәмә түләүле хезмәт күрсәтүгә тарифларны 

раслау турында 

 

    Азнакай район Советының 28.05.2012 ел № 158-21 карары белән расланган, 

Азнакай муниципаль районы муниципаль предприятиеләре һәм учреждениеләре 

товарларына, эш һәм хезмәт күрсәтүләренә бәяләр, тарифлар билгеләү тәртибе 

нигезендә, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы муниципаль 

предприятиеләре һәм учреждениеләре хезмәт күрсәтүләренә, 29.05.2010 ел, № 2 

тарифларны (бәяләрне) карау комиссиясе утырышы протоколы нигезендә,  физик 

культура, спорт һәм туризм учреждениеләрендә керем китерә торган эшчәнлек алып 

баруны тәртипкә салу максатында карар бирәм: 

 

 1. 2019 елга Азнакай муниципаль районының физик культура, спорт һәм 

туризм муниципаль бюджет учреждениеләре тарафыннан күрсәтелә торган 

хезмәтләргә тарифларны, № 1 кушымта нигезендә, расларга. 

 2. «Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының Физик культура, 

спорт һәм туризм идарәсе» МКУ башлыгына ведомство буйсынуындагы муниципаль 

бюджет учреждениеләрендә расланган тарифларны куллануны тәэмин итәргә. 

 3. Әлеге карар 2019 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгән хокук 

мӛнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә. 

 4. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» түбәндәге адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru. 

һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында Интернет мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча урнаштырырга: 

http://aznakayevo.tatar.ru. 

 5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Азнакай муниципаль районы 

башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Д. Р. 

Гыйләҗевка йӛкләргә.  

 

 

   Җитәкче                                                                         А.Х. Шәмсетдинов 

mailto:adm-aznakay@mail.ru
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http://aznakayevo.tatar.ru/


 

   

Азнакай муниципаль районы                      

Башкарма комитеты карарына 

              Кушымта №1 

      «____»__________2019  № _______ 

 

2019 елга «Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының Физик культура, 

спорт һәм туризм идарәсе» МКУ халыкка ӛстәмә түләүле хезмәт күрсәтүгә тарифлар 

 
Азнакай муниципаль районы Актүбә бистәсе  

«БАРС» балалар-яшүсмерләр спорт мәктәбе  

 

 

№ 

п/

п 

Хезмәт күрсәтү исеме 
Бер айга абонемент 

3 тапкыр керү ӛчен 
Бер айга абонемент 

4 тапкыр керү ӛчен 

Бер кешегә 1 сәгать 

ӛчен түләү , 

сумнарда 

Зурлар/балалар Зурлар/балалар Зурлар/балалар 

1 Тренажер залы (ирләрнеке) 
400/300 500/400 70/50 

2 Тренажер залы (хатын-

кызлар) 
400/300 500/400 70/50 

3 Бильярд залы 400/300 500/400 80/70 

4 Футбол ӛчен зал 400/300 500/400 70/50 

5   Баскетбол һәм волейбол 

залына хезмәт күрсәтү 400/300 500/400 70/30 

№ 

п/п 

Хезмәт күрсәтү исеме 1 сәгать 

ӛчен түләү, 

сумнарда 

1 Бильярд залын арендалау (оешмалар һәм предприятиеләр)  1250 

2 Футбол залын арендалау (оешмалар һәм предприятиеләр) 2000 

3 Баскетбол һәм волейбол залына хезмәт күрсәтү (оешмалар һәм 

предприятиеләр ӛчен) 

1500 

4 Футбол кыры хезмәтләрен күрсәтү (оешмалар һәм предприятиеләр ӛчен)  2000 

5 Мини-футбол мәйданчыгы хезмәтләрен күрсәтү (оешмалар һәм 

предприятиеләр ӛчен) 

2000 

6 Ату хезмәтләрен күрсәтү (оешмалар һәм предприятиеләр ӛчен) 1500 

7 Универсаль балалар спорт мәйданчыгы хезмәтләрен күрсәтү (оешмалар 

һәм предприятиеләр ӛчен) 

2000 



 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы МБУ «Сокол» спорт мәктәбе  

  

 

№ Хезмәт күрсәтү исеме Вакыт 1 кеше өчен түләү (сумнарда) 

Зурлар 16 яшькә кадәр 

балалар 

1 Боз прокаты  1 сәг. 80 70  

2 Тимераяклар прокаты 1 сәг. 60  50  

3 Прокатка боз һәм тимераяклар 

абонементы (айга 4 тапкыр) 

1 сәг. 400 350 

4 Прокатка боз һәм тимераяклар 

абонементы (айга 8 тапкыр) 

1 сәг. 800 700 

5 Тренажер залына йӛрү 1 сәг. 80 50 

 

 
№ Хезмәт күрсәтү исеме 1 кеше өчен түләү (сумнарда) 

Зурлар 16 яшькә кадәр 

балалар 

6 Тренажер залына бару ӛчен абонемент 

(айга 12 тапкыр) 

600 300 

 
№ Хезмәт күрсәтү исеме Вакыт Түләү (сумнарда) 

1 Ял итү бүлмәсен арендалау (1 

койко-урын) 

24 сәг.  400  

2 Уку классын арендалау 1 сәг. 500  

3 Спорт залын арендалау 1 сәг. 500  

 
№ Хезмәт күрсәтү исеме Вакыт Түләү (сумнарда) 

1 Бозны арендалау (предприятиеләр 

һәм оешмалар) 

 06.00 дан 10.00 

сәг.кадәр 

10.00 нан 17.00 

сәг.кадәр 

17.00 дән 22.00 

сәг.кадәр 

2500  

                  3500  

3000  

 
№ Хезмәт күрсәтү исеме күләме түләү (сумнарда) 

1 Тимераякны үткенләү 1 пар 150  

 

№ 

п/

п 

Хезмәт күрсәтү исеме Бер кешегә түләү (сумнарда) 

Зурлар  балалар 

1 Инструктор белән «Буран» кар чанасында шуу (1 

әйләнеш ӛчен) 

 

50 

 

40 

2 Ату стендының хезмәтләре (спорт коралыннан бер 

ату) 

35 25 

3 Җәядән ату (1 ату ӛчен) 25 15 

4 Футбол кыры хезмәтләрен күрсәтү (1 сәг.ӛчен) 70 50 

5 Мини-футбол мәйданчыгы хезмәтләрен күрсәтү  (1 

сәг.ӛчен) 

70 50 

6 Чаңгы һәм тимераяклар прокаты ( 1 сәг.ӛчен)  70 50 



Массалы шуу өчен ташламалар, тренажерлар залы 

 

№  

Атамасы вакыт түләү (сумнарда) 

1 Инвалид балалар, ятимнәр 1 сәг. бушка 

2 Гомуми белем бирү мәктәпләре укучылары ӛчен 

бозны прокатка җирү, 30дан да ким булмаган кеше 

(8.00 дән 14.00 сәгатькә кадәр) 

1 сәг. 60 сум 

3 

 

4 

Боз прокатка (3 смена) 

  

Тимераяклар прокатка (3 смена) 

 

 

1 сәг. 

зурлар 16 яшькә 

кадәр 

балалар 

50 сум  40 сум 

50 сум  30 сум 

* сәгатьләп түләгәндә, акчалар кире кайтарылмый 

 

 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Лидер» балалар һәм 

яшүсмерләр спорт мәктәбе 
№ 
п\п 

Хезмәт күрсәтү исеме Абонемент 
айга 8 
тапкыр 

Абонемент 
айга 4 тапкыр 

Бер кешегә 1 
сәгать ӛчен 
түләү. 

1 Ӛлкәннәр ӛчен йӛзү: 
– 8.00 дән  12.00 кадәр 
– 18.00 сәг.тән 

 
650 сум 
750 сум 

 
300 сум 
400 сум 

 
90 сум*  

110 сум* 

2 Балалар ӛчен йӛзү (зур касәдә ирекле йӛзү) 
1 ел-18 ел 

400 сум 200 руб. 60 руб.* 

3 Ӛлкәннәр ӛчен айга тренажерлар залы 450 сум 250 сум 60 сум 

4 14 яшьтән 18 яшькә кадәрге балалар ӛчен 

тренажерлар залы 

200 сум 100 сум 30 сум 

 

№ 

п\п 

Хезмәт күрсәтү исеме Түләү (сумнарда)  

1  Балалар ӛчен килешү тӛркемнәре (айга): 

 - хореография  

 - аэробика 

 - акробатика 

 - кӛнчыгыш биюләре 

 - балалар ӛчен йӛзү секцияләре 

 

400 

500 

500 

500 

500 

2 Ирекле йӛзү (бер ай эчендә, ләкин кӛнгә 1 тапкырдан да артык 

түгел) 

2500 

3  "Ана һәм бала" бассейнының кече касәсен карау (1 сәгать 

эчендә) 

100 

4  Арендалау зур бассейн чынаяклар җыелмалары (ӛчен 1 

сәгать) 

2000 

5  Аэробика, акробатика, кӛрәш ӛчен залны арендалау (1 

сәгатькә) 

300 

6  Бер кешегә бассейнлы сауна комплексы (1 сәгать эчендә) 200 

7  Бильярд (1 сәгать ӛчен) 100 

8  Прокатка шапочек (ӛчен күңеле) 20 



9  Тимераякларны прокатка алу (паркта):                      60 

30 

 

№ п\п Хезмәт күрсәтү исеме Абонемент  

(Айга 10 тапкыр йӛрү) 

1 сәг. ӛчен бер кешегә 

түләү 

1 Ӛстәл теннисы 400 50 

 
ИСКӘРМӘ: 
* пенсионерларга скидка: кӛндез  8.00 - 13.00 - 70 сум; кич 18.00 - 19.30 - 80 сум; 
** пенсионерлар ӛчен ташламалы вакыт: сишәмбе, пәнҗешәмбе  12.00 -  13.00 – 60 сум 
*** мӛмкинлекләре чикләнгән затларга: кӛндез 8.00-13.00 – 40 сум; кич18.00-19.30  - 50 сум;  
**** мӛмкинлекләре чикләнгән балалар һәм ятим балалар ӛчен – түләүсез 

Чатыр-тау арена универсаль спорт залы 

№ п\п Хезмәт күрсәтү исеме Айга абонемент (керү 

саны чикләнмәгән) 

1 сәг.ӛчен бер кешегә 

түләү. 

2 Мини футбол - 50 сум 

3 Ӛлкәннәр ӛчен тренажерлар залы 700 сум 80 сум 

4 14 яшьтән 18 яшькә кадәрге балалар ӛчен 

тренажерлар залы 

400 сум 50 сум 

5 Тренажер залы (Актив озын гомер үзәге) 200 сум 30 сум 

5 Ӛстәл теннисы  400 сум 50 сум 

6 Баскетбол - 50 сум 

7 Волейбол - 50 сум 

8 Зур теннис -         100 сум 

9 Бадминтон -         100 сум 

 

 

№ п\п Хезмәт күрсәтү исеме Время Оплата (руб.) 

1 Ял итү бүлмәсе арендалау (1 койко-урын) 24 сәг. 400 

2 Уен залын арендалау (предприятиеләр һәм 

оешмалар) 

1 сәг.  2000 

3 Гироскутер прокаты  30 минут 100 

4 Велосипед прокаты 1 сәг./10 сәг./на 

24 сәг. 

100/500/1000 

 

№ п\п Хезмәт күрсәтү исеме Түләү (сумнарда)  

1  Балалар ӛчен килешү тӛркемнәре 

(айга): 

 - футбол 

 - волейбол 

 - кӛрәш 

 

500 

500 

500 

 

«Юбилейный» административ бинасы» 

№ Хезмәт күрсәтү исеме Бер айга 

абонемент  

1 кешегә 1 сәгать 

өчен түләү (сумнарда) 

зурлар 



1 Тренажер залы  400 сум 60 сум 

2  Бокс залы 400 сум 60 сум 

3 Кӛрәш залы 400 сум 60 сум 

  

№ Хезмәт күрсәтү исеме 1 сәгать өчен түләү 

1  Стадион арендасы  4000 сум 

2 Футбол кырын арендалау 1000 сум 

 

 

 

Лыжа базасы 

 

№ Хезмәт күрсәтү исеме 1 сәгать өчен түләү 

1 7 яшькә кадәр пластик чаңгы прокаты (комплектта)  

18 яшькә кадәр пластик чаңгы прокаты (комплектта)   

Пластик чаңгы (комплектта) ӛлкәннәр 

50 сум 

80 сум 

100 сум 

2 Балалар тюбингы 

Зур тюбинг 

100 сум 

150 сум 

3 Ледянка 50 руб. 

4 Чара үткәрү ӛчен бүлмә бирү (бүлмә) 400 сум 

 

Ачык йөзү бассейны 

№ Хезмәт күрсәтү исеме Эш көннәрендә 

түләү (дүш.-

пәнҗ.) 

Җомга, ял һәм бәйрәм 

көннәрендә түләүләр 

1 Бассейнга 14 яшькә кадәрге 

балалар (олылар белән 

бергә) 

түләүсез түләүсез 

2  14 яшьтән 18 яшькә кадәр 

балалар ӛчен 

түләүсез 100 сум 

3 Бассейн ӛлкәннәр ӛчен (18 

яшьтән) 

200 сум 300 сум 

 

Тренажер залына ташламалар, чаңгы прокатка һәм бассейнга бару 

№ Атамасы Ташламалар 

1 Инвалид балалар, ятимнәр түләүсез 

            
 ИСКӘРМӘ: инвентарь катгый ӛлкәннәргә паспорт күрсәтү буенча, балаларга – ата-аналар паспорты 

яки туу турында таныклык бирелә. 

Инвентарь ватылганда штраф күләме: 

Пластик чаңгылар       1 шт. – 1500 сум 

Таяк                              1 шт. – 400сум 

Крепление                    1 шт. – 400 сум 

Ледянка тәлинкә          1 шт. – 50 руб. 

Тюбинг                         1 шт. – ремонт суммасы 

 


